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ABSTRAK
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menerapkan sistem komputerisasi agar dapat digunakan sesuai
dengan kebutuhan pemakai, khususnya pada perusahaan PT. INDOHO SANTOSA ABADI, selain hal
tersebut sistem yang dihasilkan harus mampu menghasilkan suatu sistem yang cepat, tepat ,dan akurat
sehingga pengguna akan dapat dengan mudah menggunakan dan memahami apa yang dihasilkan dari
sistem tersebut.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yang meliputi interview atau tanya
jawab langsung secara sistematis dengan pihak bagian gudang serta observasi atau pengumpulan data
primer yang diperoleh berupa stuktur organisasi PT. INDOHO SANTOSA ABADI. Studi kepustakaan
juga dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan
sistem informasi persediaan bahan baku produk furniture.
Metode analisis sistem yang digunakan adalah merumuskan struktur data persediaan bahan baku yang
ada di PT. INDOHO SANTOSA ABADI untuk dikembangkan menjadi struktur yang lebih efektif dan
efisien sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam implementasinya sistem
informasi ini tidak mengubah prosedur operasional yang sudah ada dalam lingkungan kerja PT.
INDOHO SANTOSA ABADI, sehingga sistem informasi ini mudah untuk diterapkan oleh semua pihak
yang ada di PT. INDOHO SANTOSA ABADI
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